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Ennakoinnin ABC
Tulevaisuusajattelun 
perusteet ja keskeisten 
ennakointimenetelmien 
käyttö

Toteuttajatahona Demos Helsinki ja 

HAUS kehittämiskeskus Oy



1. Ennakoinnin ABC

Ennakointiosaaminen – mitä se on ja miten voimme kasvattaa

ennakointiin liittyvää osaamistamme?

Ennakoinnin ABC -valmennuksen tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelun ja 

keskeisten ennakointimenetelmien perusteet. Valmennuksen jälkeen sinulla on 

vahvistunut ymmärrys tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdista, peruskäsitteistä

ja menetelmistä sekä perustason osaamista skenaarioiden laatimisesta ja käytöstä

hallinnon kontekstissa. Osaat vastata kysymykseen: miten ennakointiosaaminen

hyödyttää juuri minua työssäni?

Valmennus koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta moduulista, jotka
toteutetaan Teamsillä:

Moduuli 1: Ennakoinnin ensiaskeleet: Trendien ja heikkojen signaalien
kartoitus (11.10.2022 klo 8.30-12.30)
Moduuli 2: Trendit, epävarmuudet ja villit kortit (12.10.2022 klo 8.30-12.30)
Moduuli 3: Huomisen rakentaminen tulevaisuudesta käsin: kohti
skenaarioita (25.10.2022 klo 8.30-12.30)
Moduuli 4: Ennakointitiedolla johtaminen: metodeista käytäntöön
(26.10.2022 klo 8.30-12.30)

Valtionhallinnon kohtaamat haasteet edellyttävät ilmiöpohjaista osaamista ja kykyä navigoida tulevaisuuksissa. Valmennuksen kohderyhmänä ovat 

virkahenkilöt, jotka ovat innostuneet ja kiinnostuneet tulevaisuusajattelusta ja ennakointimenetelmistä oppimisesta. Valmennus soveltuu 

erinomaisesti myös niille, jotka ovat aiemmin osallistuneet ennakointikoulutukseen, mutta kaipaavat kertausta. 



Valmennuksen tavoitteista ja toimintatavasta

Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on 
vahvistunut ymmärrys tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdista, 
peruskäsitteistä ja menetelmistä sekä perustason osaamista skenaarioiden
laatimisesta ja käytöstä hallinnon kontekstissa. 

Työskentelytapa. Ohjelma koostuu asiantuntija-alustuksista, 
työpajatyöskentelystä, käytännönläheisistä menetelmäharjoituksista sekä 
itsenäisistä harjoituksista. 

Kohtaamiset ja verkostoituminen. Valmennuksessa osallistujat
verkostoituvat ennakoinnin parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja 
ammattilaisten kanssa.

Yhteinen reflektio. Jokainen moduuli päättyy fasilitoituun reflektioon, 
jonka tavoitteena on jakaa työpajatyöskentelyn aikana syntyneitä 
oivalluksia ja auttaa osallistujia jäsentämään oppimaansa.
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Ennakoinnin ABC-kurssin rakenne

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu kurssille x 
mennessä osoitteessa. 

ENNAKKO-
KARTOITUS JA -
TYÖSKENTELY

Ilmoittautumis-
vahvistuksen yhteydessä 
täytät ennakkokartoitus-

lomakkeen 
ennakointiosaamisesi 

nykytilasta

MODUULI 1: 
Ennakoinnin 
ensiaskeleet: 
Trendien ja 
heikkojen 

signaalien kartoitus

Tavoite
Ymmärrys siitä, miten 
ennakointia tehdään 

käytännössä kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla. 

Kyky soveltaa horizon 
scanning-lähestymistapaa 

ja tunnistaa heikkoja 
signaaleja ja trendejä. 

MODUULI 2: 
Trendit, 

epävarmuudet 
ja villit kortit

Tavoite
Kyky käsitellä 
epävarmuutta 

ennakoinnin avulla. 
Ymmärrys ennakoinnissa 

huomioon otettavista 
tekijöistä: jännitteistä, 
epävarmuuksista ja 
villeistä korteista.

MODUULI 3: 
Huomisen 

rakentaminen 
tulevaisuudesta 

käsin: kohti 
skenaarioita 

Tavoite
Osallistujat osaavat 

hyödyntää skenaarioita 
työkaluna, jolla voidaan 
ymmärtää tulevaisuuden 

toimintaympäristön 
muutosta sekä arvioida 

toimenpiteiden 
vaikuttavuutta.

MODUULI 4: 
Ennakointitiedolla 

johtaminen: 
metodeista 
käytäntöön

Tavoite
Moduuli selkeyttää ja 

konkretisoi osallistujille 
seuraavat askeleet 

ennakoinnin soveltamissa 
niin, että heillä on 
valmiuksia viedä 

ennakointia omiin 
toimintaympäristöihinsä. 



Asiantuntijapuheenvuorot ja 
sparraukset

Työpajatyöskentelyä

Digitaalinen 
työskentelyalusta

Yhteisen keskustelun 
dokumentointi ja visualisointi

Työskentelytavoista

• Valmennusohjelma toteutetaan etänä, voit osallistua vaivattomasti 

vaikkapa kotoa, mökiltä tai toimistolta.

• Ennakkokartoitus osallistujien osaamisen lähtötasosta ja 

oppimistavoitteista.

• Käytössä digitaalinen oppimisalusta koko valmennuksen ajan

• Valmennuspäivät koostuvat asiantuntijasparrauksista (puheenvuorot) 

ja yhteisestä työskentelystä

• Valmennusohjelman oppien ja yhteisen keskustelun dokumentointi ja 

visualisointi, esim. Mural



Ilmoittautuminen on avoinna 1.6.-
25.8.2022. Ilmoittautumaan pääset
tästä.
Valmennusohjelma toteutetaan, 
mikäli 35 henkilöä ilmoittautuu
ohjelmaan 25.8.2022 mennessä.

Valmennusohjelman hinta 900 e (+ 
24 %) 

Tule mukaan kasvattamaan 

ennakointiosaamistasi!
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https://koulutuskalenteri.haus.fi/Default.aspx?tabid=139&tap=9523
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Toteuttajana Demos Helsinki
Demos Helsinki on ajatushautomo, joka ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia. Demos Helsingin tavoitteena on 
oikeudenmukainen ja kestävä yhteiskunta, jonka tulevaisuuteen jokainen voi vaikuttaa.

Demoksella työskentelee 50 uteliasta yksilöä, joiden taustat ovat usealla eri tieteenalalla ja jotka tekevät työtä eri 
puolilla maailmaa.

Partnereita:Tieto

Mielikuvitus

Toiminta

Tutkimustoiminta
vastaa tiedon tuottamisesta –
analyysi ja syvällinen ymmärrys

UNTITLED-yhteisö
vastaa uuden kuvittelusta –
radikaalit ideat ja 
yhteiskunnalliset visiot

Konsultointitoiminta
vastaa toiminnasta – uudet 
käytännöt ja muutoksen veturit


